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رهبر معظم انقاب اس��امي با بيان اينکه دش��من به دنبال از بين بردن عوامل اقتدار ملي اس��ت و به 
دس��تگاه هايي که مظهر اقتدار کش��ورند حمله مي کند، تاکيد کردند: وظيفه مهم مس��ئوالن و مردم 
تقويت عوامل اقتدار ملي و ش��ناخت دش��من اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي در ديدار هزاران نفر 
از م��ردم ق��م، از »ايم��ان و معرف��ت ديني«، »قدرت علم��ي«، »اقتصاد مقاوم« و »حفظ عزت ملي« 
به عنوان عناصر چهارگانه اقتدار کش��ور و ملت ايران نام بردند و با تأکيد بر وظيفه مهم مس��ئوالن و 
مديران ارشد کشور، دانشگاهيان، حوزويان، روشنفکران و فعاالن سياسي و فرهنگي براي تقويت 

اين عناصر اقتدار، گفتند: مهمترين درس قيام ۱۹ دي مردم قم، شناخت دشمن و...

وظیفه مسئوالن و مردم تقويت اقتدار ملي و شناخت دشمن است

      وفات حضرت معصومه )س(  تسلیت باد. 

صفحه2

خب���ر س����همگين و 
ش��وک آوربود. استوانه 
پ��س  صبورانق��اب 
ازعمري مجاهدت چش��م ازجهان فاني 
فروبس��ت وبه ملکوت اعلي پيوست. با 
او تاريخ انقاب معنا و روايت مي ش��د. 
م��ردي ک��ه دربرابرتن��د ب��اد حوادث 
ونامايم��ات صب��وري کرد تا کش��تي 
انقاب به ساحل امن سياست و اقتصاد 
برسد. بيش ازنيم قرن مجاهدت در راه 

اسام و... 
ادامه در همين صفحه

عروج مرد صبورانقالب
محمد نيشابوري
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سرمقاله

ي��ک  در  بمبگ��ذاري 
فرودگاه بين المللي ، ترور 
يک سفير ، کشتار در يک 
کلوب شبانه و حمات تروريستي ديگري 
در يک سال گذشته نشان داده چطور ترکيه 
از تروريسم ضربه خورده است.اين موقعيتي 
غيرآشنا براي ترکيه نيست اما تهديدهاي 
ت��ازه اي باعث اف��زودن داليلي بر لرزش 
موقعيت اين کش��ور ش��ده است. سياست 
خارجي ترکيه يک ضيافت متحرک بوده 

است...                 ادامه در همين صفحه

چرا تركیه
هدف تروريسم است؟

چرا تركیه هدف تروريسم است؟

عروج مرد صبورانقالب

اليزا مکينتاش
سي ان ان

يادداشت

 آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني ک��ه در پ��ي عارضه قلبي در 
بيمارس��تان بس��تري شده بود، در سن 82 سالگي دعوت 
ح��ق را لبي��ک گف��ت و به ملکوت اعلي پيوس��ت.در اين 
رابط��ه خليل��ي معاون روابط عمومي مجمع تش��خيص 
مصلح��ت نظ��ام س��اعتي پس از اعام خبر درگذش��ت 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني- به ايرنا گفت: پيکر ايشان 
صبح روز س��ه ش��نبه - 2۱ دي- طي مراسمي تش��ييع 
خواهد شد.  آيت اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني فرزند ميرزا 
علي هاشمي بهرماني در سوم شهريور ۱3۱3 در روستاي 
بهرمان شهرس��تان رفس��نجان به دنيا آمد.در 5 س��الگي 
تحصي��ل را از مکتبخان��ه اي در نوق آغازکرده و در س��ن 
۱4 سالگي به قم رفت و به تحصيل علوم ديني پرداخت.

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از ياران همراه امام خميني)ره( 
و از روحانيون برجس��ته مبارز عليه رژيم س��تم شاهي بود 
که در آنجا تحت اثر تعليمات امام راحل به سياست روي 
آورد. آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني در روايتي خود نوشت، 
زندگينام��ه خود را اينطور بي��ان مي کند:پدرم: حاج ميرزا 

علي هاشمي بهرماني و مادرم: ماه بي بي )صفريان(.
ن��ام خانوادگي هاش��مي براي خان��واده ما، با آن که س��يد 
نيستم، به اين دليل انتخاب شده است که نام جد پدري 
ما حاج هاش��م بوده اس��ت؛ او در س��ر تا سر منطقه اماک 
و امکانات زيادي داش��ته اس��ت. پدرم کمي از تحصيات 
علوم حوزوي بهره مند بود، تا آنجا که به ياد دارم، در روستا 
زندگي مي کرد، که دليل آن تا حدودي فشارهايي بود که در 
دوره پهلوي متوجه متدينين بود. ايشان عميقاً مورد اعتماد 
مردم بودند و نوعي مرجعيت در امور اجتماعي و مذهبي 
داش��تند. از اخاقيات جالب ايش��ان اين بود که معمواًل در 
زمان رس��يدن هر محصولي، وقتي که به باغ و يا مزرعه 
مي رفتند، تعداد زيادي از نيازمندان روستا را مي پذيرفتند و 
به هر يک از آنها چيزي مي دادند و اين وضع در همه فصول 
س��ال ادامه داش��ت. اسم روستاي ما بهرمان است، يکي 
از دهات قديمي نوق – از جلگه هاي رفسنجان. بهرمان 
به معني ياقوت سرخ است. مادرم عاوه بر خانه داري در 
امور زندگاني با پدرم همکاري داشتند. او هر چند بي سواد 
بود، اما اطاعات خوبي از خواص گياهان دارويي داشت. 
اطاعات و تجربيات او براي اعضاي خانواده و حتي اهالي 
روس��تا س��ودمند بود؛ چنان که هنوز هم گاهي از همان 
تجربه ها استفاده مي کنيم . خانواده ما ترکيبي از پنج برادر 
و چهار خواهر است، سطح زندگي مان با توجه به وضع آن 

روستا بد نبود. تاريخ تولد شناسنامه اي من ۱3۱3 است. من 
در سن پنج سالگي به همراه برادرم حاج قاسم که دو سال 

از من بزرگ تر بود، تحصيل را شروع کردم.
آنچ��ه در مکتب خانه به ما مي آموختند، همان کتاب هاي 
مدرسه رسمي بود به اضافه قرآن و چيزهايي مثل گلستان، 
نصاب و ... . از هفت س��الگي عاوه بر مکتب از معلومات 
پدر نيز استفاده کردم. رفته رفته مکتب خانه نمي توانست 
جوابگوي نياز ما باش��د. چهارده س��اله بودم که به پيشنهاد 
پسر عمويم، محمد، تصميم گرفتيم که همراه کاروان جهت 
تحصيل علوم ديني به قم سفر کنيم. در حوزه علميه قم 
دروس مختلف را در محضر استاداني بزرگوار چون آيات 
عظ��ام بروجردي، ام��ام خميني)ره(، دام��اد، گلپايگاني، 
ش��ريعتمداري، حايري يزدي، نجفي مرعش��ي، عامه 
طباطبائي، زاهدي و منتظري آموختم. در سال ۱337 در 
رفسنجان برايم خواستگاري کردند؛ دختر حجت االسام 
آس��يد محمد صادق مرعش��ي که اسناد رسمي داشتند و از 
تحصيات حوزوي بهره مند بودند. همسرم از خانواده اي 
است روحاني، از فاميل بزرگ مرعشي و نوه حضرت آيت 
ا... سيد کاظم طباطبائي يزدي صاحب کتاب عروة الوثقي 
که جايگاه معتبري در همه حوزه ها دارد. ثمره اين ازدواج 
پنج فرزند به ترتيب: )فاطمه، محسن، فائزه، مهدي، ياسر( 
هستند.... در اين رابطه بسياري از شخصيتها اظهار نظرهاي 
جالب��ي کردن��د. خطيب موقت نماز جمع��ه تهران گفت: 
اطمينان دارم مراسم تشييع آيت اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني 
به عنوان محوري براي مانور وحدت جامعه اسامي خواهد 
بود. احمد خاتمي در گفت وگو با ايسنا افزود: ايشان از سابقون 
انقاب اسامي بودند. ايشان در دوره مبارزه افتخار روحانيت 
در اين عرصه بودند. بعد از ارتحال امام )ره( ارتباط ايشان 
با مقام معظم رهبري ارتباطي صميمانه بود. وي ادامه داد: 
اميدواريم تجليل باش��کوه از ايش��ان همراه با پاسداري از 
انقاب اسامي با وحدت و همدلي شکل بگيرد. همچنين 
صادق زيبا کام گفت: کمتر چهره سياس��ي را در انقاب 
مي تواني��م پيدا کنيم که همچون هاشمي رفس��نجاني در 
مقابل تندروي ها صبورانه ايستادگي کرده و همواره براي 
انقاب تاش کرد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: بارزترين 
خصلت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني اين است که همواره 
دلسوز انقاب بوده است. کمتر چهره سياسي را مي توان 
پيدا کنيم که به اندازه ايشان چه قبل و چه بعد از انقاب به 
اين انقاب خدمت کرده باش��د. به همين مناس��بت هيات 

دولت 3روز عزای عمومی اعام کرد و روز سه شنبه را برای 
برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم تشييع تعطيل کرد.

پيام رهبر انقالب در پي درگذشت 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني:

اختالف نظرها هرگز نتوانست
 پيوند رفاقت ما را بگسلد

رهب��ر انق��اب اس��امي با ص��دور پيامي درگذش��ت 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را تسليت گفتند.به گزارش ايسنا، 
در متن پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي آمده است: بسم اهلل 
الرحمن الرحيم/ انّا هلل و انّا اليه راجعون/ با دريغ و تأس��ف 
خبر درگذشت ناگهاني رفيق ديرين، و همسنگر و همگام 
دوران مبارزات نهضت اسامي، و همکار نزديک سالهاي 
متمادي در عهد جمهوري اسامي جناب حجت االسام 
والمسلمين آقاي شيخ اکبر هاشمي رفسنجاني را دريافت 
کردم. فقدان همرزم و همگامي که س��ابقه ي همکاري و 
آغاز همدلي و همکاري با وي به پنجاه و نه س��ال تمام 
مي رسد، سخت و جانکاه است. چه دشواريها و تنگناها که 
در اين دهها سال بر ما گذشت و چه همفکريها و همدليها 
که در برهه هاي زيادي ما را با يکديگر در راهي مشترک 
به تاش و تحمل و خطرپذيري کش��انيد. هوش وافر و 
صميميت کم نظير او در آن سالها، تکيه گاه مطمئني براي 
همه ي کساني که با وي همکار بودند به ويژه براي اينجانب 
به شمار مي آيد. اختاف نظرها و اجتهادهاي متفاوت در 
برهه هائ��ي از اين دوران طوالني هرگز نتوانس��ت پيوند 
رفاقتي را که س��رآغاز آن در بين الحرمين کرباي معلّي 
بود به کلي بگسلد و وسوسه ي خناساني که در سال هاي 
اخير با شدت و جديت در پي بهره برداري از اين تفاوت هاي 
نظري بودند، نتوانست در محبت شخصي عميق او نسبت 
به اين حقير خلل وارد آورد.او نمونه ي کم نظيري از نسل 
اول مبارزان ضد س��تم ش��اهي و از رنج ديدگان اين راه پر 
خطر و پر افتخار بود. سال ها زندان و تحمل شکنجه هاي 
ساواک و مقاومت در برابر اين همه و آن گاه مسئوليت هاي 
خطير در دفاع مقدس و رياست مجلس شوراي اسامي و 
مجلس خبرگان و غيره، برگ هاي درخشان زندگي پر فراز 
و نشيب اين مبارز قديمي است.با فقدان هاشمي اينجانب 
هيچ ش��خصيت ديگري را نمي شناس��م که تجربه اي 
مش��ترک و چنين دراز مدت را با او در نش��يب و فرازهاي 
اين دوران تاريخ س��از به ياد داش��ته باشم.اکنون اين مبارز 
کهنسال در محضر محاسبه ي الهي با پرونده اي مشحون از 
تاش و فعاليت گوناگون قرار دارد، و اين سرنوشت همه ي 
ما مس��ئوالن جمهوري اسامي اس��ت.غفران و رحمت و 
عف��و اله��ي را ب��راي وي از صمي��م قلب تمنا مي کنم و به 
همسر گرامي و فرزندان و برادران و ديگر بازماندگان ايشان 

تسليت عرض ميکنم.
از سوي ديگر رييس جمهوري در پيام توئيتري به مناسبت 
درگذشت آيت اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني نوشت: »روح 
بزرگمرد انقاب و سياس��ت، مظهر صبر و اس��تقامت به 
آسمان عروج کرد.« توييت حسن روحاني پس از حضور 
او در بيمارستان شهداي تجريش و وداع با پيکر يار ديرين 
امام و رهبري انتش��ار يافت.از س��وي ديگر آيت اهلل احمد 
جنت��ي ريي��س خبرگان رهب��ري در پيامي اعام کرد: آن 
سفر کرده، در دوران رژيم طاغوتي و وابسته پهلوي، رنج 
و محنت بسياري را متحمل شد و پس از پيروزي انقاب 
اسامي نيز با قبول مسئوليت هاي مهم همچون رياست 
مجلس شوراي اسامي، رياست جمهوري، رياست مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و نيز مجلس خبرگان رهبري، 

کوشا بود.

س��خنگوي قوه قضائيه گفت: قوه قضائيه بدون توجه 
به اينکه متهم چه کس��ي اس��ت و با وابس��ته به کدام 
جناح مي باشد، به موضوع رسيدگي مي کند؛ چه بسا که 
جريان هاي سياسي از پرونده هايي که تشکيل مي شود 
و متهم��ان محکوم مي ش��وند، بهره برداري سياس��ي 

مي کنند که اين موضوع ربطي به قوه قضائيه ندارد.
به گزارش ايسنا، حجت االسام غامحسين محسني 
اژه اي در صد و ششمين نشست خبري با اشاره به پرونده 
باب��ک زنجان��ي، گفت: اين پرونده تاکنون به ۱50 جلد 
رسيده و قرار مجرميت آن هزار و چند صفحه مي شود.

اي��ن پرون��ده در دولت س��ابق اتفاق افتاد.  س��خنگوي 
دس��تگاه قضا گفت:  جلس��ه اي تشکيل ومطرح شد که 
همه بايد به ميدان بيايند تا اموال شناس��ايي و رديابي 
شود و همه کمک کنند و آقايان در آنجا قول مي دهند 

که موضوع را دنبال کنند. 
 محس��ني اژه اي تصريح کرد: متوجه مي ش��وند ايشان 
اموالي دارند که عمدتا به نام خودش نيس��ت، بلکه به 
نام بستگان و ديگران هم هست و اين اموال در خارج 
از کش��ور اس��ت و مشکل است که اين جا بررسي شود. 
وزارت اطاعات هم موظف مي ش��ود در داخل و خارج 
از کشور اين رديابي ها را انجام دهد و همچنين سازمان 
بازرس��ي کل کش��ور هم وظيفه رديابي ها را در داخل 
کشور قبول مي کند.  معاون اول قوه قضاييه خاطرنشان 
کرد: در اين مرحله ايشان ادعا مي کرد که من در فان 
کش��ور در فان حس��اب موجودي نقدي دارم که همين 
ادع��ا را در س��ه ي��ا چهار مورد تکرار ک��رده بود. هياتي 
ب��ه نمايندگ��ي وزارت اطاعات ، بانک مرکزي، وزارت 

نفت و دادس��تان موظف ش��دند به اين کشورها بروند و 
اين شماره حساب ها را پيگيري کنند و آقاي زنگنه هم 
در اي��ن هي��ات مکرر گفتند ک��ه اگر بگويد پول دارد در 
فان کشور هم باشد کار ما راحت مي شود و خيال مان 
آسوده است که پول وجود دارد. اين سه هيات رفتند در 
چند کش��ور بررس��ي هايي را انجام دادند و در هر مرتبه 
اي که بررس��ي کردند، متوجه ش��دند اينها دروغ بوده 
است. محسني اژه اي در اين باره افزود:  البته هيات هاي 
ديگري هم براي شناس��ايي اموال رفتند که اموالي در 
چهار يا پنج کش��ور شناس��ايي شد که امر خوبي هم بود. 
اين اموال صرف نظر از مشکات، شناسايي شد. اموالي 
ک��ه ب��ه نام ديگران بود و ب��ا تحقيقات جدي بازپرس و 
کمک دس��تگاه ها اين امر پيگيري ش��د. افرادي که اين 
اموال به نامش��ان بود احضار ش��دند. خيلي ها هم اين 
موضوع را قبول داش��تند و يک طلب هم مش��خص شد 
ک��ه ي��ک قلم اش حدود 600 ت��ا 700 ميليون يورو بود 
که بابت فروش نفت از يک شرکت خريدار مورد طلب 
ب��ود ک��ه وزارت نفت هم هنوز دنبال وصول آن اس��ت. 
محس��ني اژه اي بيان کرد: موضوعي که مطرح اس��ت 
اين اس��ت که چه کس��اني در اين امر دس��ت دارند و چرا 
توانس��ته اند ۱0 يا ۱۱ محموله نفت را بگيرند، بفروش��ند 
و پول ش��ان را هم برنگردانند؛ البته شش��صد و شصت و 
خرده اي ميليون يورو را داده اند اما کل مبلغ را نداده اند. 
چه کس��اني سبب شده اند اين محموله ها فروخته شود، 
چه کساني ايشان را معرفي کرده اند. وي افزود: در اين 
خصوص دس��تگاه هاي مختلف دولتي در همه مقاطع 
کوتاهي هايي را داش��ته اند و ما به آن ها مي گوييم و باز 

تکرار مي شود. چند بار مسائل بانکي را طرح کرديم که 
چرا بانک کاري مي کند که چندين هزار معوقه داش��ته 
باشد؟ چند بار اين مسائل گفته شده است؟ در رابطه با 
همين صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه که با 
آن مرتبط بود دو يا سه نفري که بازداشت شده اند يک 
نفر بدون تضمين کافي يک هزار و 350 ميليارد تومان 
معوقه داش��ت. چه کس��ي در اين باره مقصر اس��ت؟ که 
اي��ن مبل��غ براي همي��ن بانک بوده و پولي را هم گرفته 
در آن زمينه مش��خص خرج نکرده و بانک هم دس��تش 
به جايي بند نيس��ت. آن آقاي معروف هزار و خرده اي 
ميليارد و شخص ديگر 600 ميليون؛ که اين ها جديدا رخ 
داده است. معاون اول قوه قضاييه اضافه کرد:  مي گوييم 
ش��رکت نفت قدري به لحاظ تحريم ها دس��تش تنگ 
ب��وده ک��ه البت��ه هنوز هم تحريم ها ب��ه قوت خود باقي 
است، ولي آيا فقط تحريم ها است؟ چه کساني مقصرند؟ 
بازپرس آمده از ابتدا شروع کرده مديرعامل آن شرکت 
را بازداشت کرده که اين فرد هفت ماه بازداشت بوده و 
بايد در دادگاه هم محاکمه شود. چهار وزير سابق مورد 
س��ئوال جدي بازپرس قرار گرفتند و در بعضي مقاطع 
احضار هم شده اند. بيش از 30 مدير مورد تحقيق قرار 
گرفتند، دوازده نفر بازداشت شدند. تعدادي از آن ها مورد 
اتهام بودند و بر اساس اتهام شان قرار الزمه صادر شد. 
در پرونده بابک زنجاني هم در مجموع بازپرس��ي ها تا 
هفته گذشته بيش از 200 نفر مورد تحقيق قرار گرفته اند. 
بعضي ها متهم بوده و بعضي ها رفع اتهام شده اند. پرونده 
بابک زنجاني فقط اين سه متهم نيستند. هر کسي هم 

اتهامش ثابت شود قوه قضاييه دنبال مي کند.

تحقيق از 200 نفر در پرونده بابک زنجانييار ديرين امام)ره( و رهبري به ملکوت اعلي پيوست
محسني اژه اي عنوان کردايران در سوگ مجاهد و راوي صادق انقالب

 ادامه از همين صفحه
  ...که از فشار براي خلع بشار اسد تا بي توجهي به گروه تروريستي داعش باعث چالش 
اين کشور شده است. ترکيه به طور فزاينده اي درگير باتاق سوريه شده است درگيريهاي 
سوريه به مرزهاي ترکيه رسيده و بر امنيت آن تاثيرگذاشته است. اردوغان در ابتداي جنگ 
سوريه از شورشيان مخالف سوري حمايت کرد و دخالت ترکيه در سوريه را عميقتر کرد. 
ترکيه گروه تروريس��تي داعش را بي توجه رها کرد که باعث حمات اين گروه به کش��ور 
ش��د. در زماني که ترکيه تصميم به عقب نش��يني از س��وريه گرفت ، داعش و طرفدارانش 
در خاک اين کش��ور مس��تقر ش��ده و قوت گرفته بودند.پيشروي کردهاي سوري و جدايي 
طلبان ترکي با حمايت آمريکا و روس��يه همراه بود. کردها منطقه خاورميانه به طور قابل 
توجهي بر توس��عه اين منطقه تاثيرگذاش��تند و در مبارزه با داعش و تنش در س��وريه نقش 
سازنده اي داشتند. رجب طيب اردوغان رئيس جمهور ترکيه ، سالهاي گذشته با جمعيت 
کرد س��اکن ترکيه صلح کرد اما بار ديگر ش��روع به حمله به نيروهاي کرد در مرز س��وريه 
کرد. انتخابات پارلماني ترکيه باعث ضربه به کرده ها و قدرت گيري اردوغان ش��د و در 
س��ال 20۱6 درگيري گروه هاي کرد با ترکيه از نو ش��روع ش��د. گروه کردهاي کارگر يا 

پ.ک.ک بيشتر پايگاهاي نظامي و پليس را مورد هدف قرار دادند و اخيرا گروه کردهاي 
TAK اخيرا حمله اي مرگبار به اس��تاديوم اس��تانبول کردند. قطب نافذ سياس��ي اجتماعي 
ترکيه باعث ش��ده تا به احتمال حمات تروريس��تي کمک کند.فرهنگ سياسي اجتماعي 
بس��يار سايش��ي، چند تکه ش��ده و تقس��يم شده است که محيط را براي افتاقات خشونوتبار 
آماده کرده است. درگيريهاي داخلي گروه هاي مختلف با دولت به نقطه اوج خود رسيده 
است. فتح اهلل گولن رقيب اردوغان که در آمريکا زندگي مي کند متهم به کودتاي نافرجام 
در ماه ژوئن ش��ده اس��ت. اما دولت اردوغان به جاي اس��تفاده از کودتا براي متحد کردن 
گروهها با اعمال سياس��ت هاي س��رکوب باعث جدايي ميان فرهنگ اجتماعي سياس��ي 
ترکيه ش��ده اس��ت. اردوغان با دوري گذيدن از شورش��يان س��وري س��عي در بهبود و رشد 
روابط با روس��يه دارد.امري که مي تواند مخالفان تازه اي را براي ترکيه به همراه داش��ته 
باشد. موضوع جغرافيا نيز هميشه در سياست هاي داخلي و خارجي ترکيه اهميت دارد. مرز 
ترکيه با س��وريه باعث دسترس��ي داعش و موج پناهجويان بوده اس��ت . در ترکيه محيطي 

امنيتي شکل گرفته که از حرکت بسوي آينده جلوگيري مي کند.
ترجمه: فاطمه مهتدي

ادامه از همين صفحه
... انقاب تاريخ کوچکي نيس��ت که بش��ود چش��م ازآن فروبس��ت يا ازکنارآن به سادگي 
عبورکرد. اوکه درحس��اس ترين بزنگاه هاي تاريخ،مردانه کنارامام عظيم الش��أن ايس��تاد 
وجن��گ تحميل��ي را ش��جاعانه مديريت ک��رد وبا درايت خاصي که فق��ط دراومي توان 
نشانه هاي آن را معنا وتفسير کرد؛ به پايان رساند. هاشمي بعد ازامام )ره( همچنان وفادار 
ب��ه آرمان ه��اي انقاب ورهب��ري باقي ماند.دغدغه اي که ت��ا آخرين لحظه هاي حيات 
پربرکت اوجاري وس��اري بود.هاش��مي بزرگ، اس��طوره سياست وکياست طي 60 سال 
تاش براي خدمت به ايران واسام چنان خوش درخشيدکه هميشه او را وراي جناح ها 
و دس��ته بندي هاي سياس��ي توصيف مي کردند. مردي که هميشه جريان سازومعنابخش 

ازخودگذشتي دربرابرآرمان ها بود. آيت ا... هاشمي مجذوب قدرت نبود.اوبراي باقي  ماندن 
درقلوب مردم ازهمه خان ومان خود گذش��ت. براي هاش��مي، انقاب و قدرت با مردم 
ودرکنار آنان معنا و مفهوم خود را بازنمايي مي کرد. دراوج دوران هجمه ها وحمله ها به 
اودرسال هاي آغازين انقاب، در دهه 70 و 80 و حتي همين سال هاي آخرين هيچگاه 
م��ردم را بازيچ��ه ندي��د وازآنها روي برنتافت. معتقد بود اين سياس��ان وسياس��ت ورزان 
غيراخاقي هستند که توده مردم را منحرف وافکار عمومي را تحت تاثير فضا هاي سياست 
بازانه قرارمي دهند. اکنون اگرچه او را از دست داديم اما رفتن اين چهره شاخص تاريخ 
اي��ران دراوج محبوبي��ت ومقبوليت مردمي بود.تاريخ ايران هرچند قرن چنين چهره هايي 

را به خود ديده است وخواهد ديد. بايد منتظرماند وديد تا چه زايد سحر.

  رهبر معظم انقالب: اختالف نظرها هرگز نتوانست
 پيوند رفاقت ما را بگسلد

 رييس جمهور: روح بزرگمرد انقالب و سياست 
به آسمان عروج کرد
 دولت سه شنبه را تعطيل و 3روز عزای عمومی اعالم کرد
 مراسم تشييع روز سه شنبه انجام می شود
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